TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce objektu
HLAHOL
Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu - Hlahol z roku 1935 si vyžádal
celkovou rekonstrukci. Zhotovitel rekonstrukce byl již vybrán a stavební práce na
objektu začnou počátkem prázdnin.
„Město nadále pokračuje ve zlepšování předškolních a školních zařízeních a Hlahol je také
jedním z nich. Jsme si vědomi, že investice do budov a vybraných škol jsou klíčové proto, aby
se v nich žáci i učitelé cítili co nejlépe. Hlahol je také jednou z největších investic posledních
let,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Rada města podpořila rekonstrukci objektu HLAHOL Nymburk, po které již dlouho volalo
vedení školy i zaměstnanci ZŠ Komenského. Objekt Hlahol již dlouho trápí špatný
a nevyhovující stav. V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy Komenského
a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně.
V rámci stavebních prací dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový
vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví
sociální zařízení pro žáky a učitele. Dále budou provedeny opravy a výměny jednotlivých
prvků stavby – jako například nová střecha nad přízemní části objektu, výměna výplní otvorů,
nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení
objektu a nová vrata na pozemek.
Přestavba čeká rovněž stávající a nevyhovující jídelnu. Z tohoto důvodu budou žáci v příštím
školním roce 2017/2018 chodit na obědy do jídelny SOŠ a SOU Nymburk a do restaurace
Panorama. Tato dvě zařízení budou fungovat od září letošního roku jako náhrada školní
jídelny. Panorama pro žáky 2. stupně a jídelna na učilišti pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského.
Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma BFK service a.s., ze Zásmuk.
Celková stanovená cena je 22 322 698 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín zahájení
stavebních prací je od 3. července 2017 s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení
stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.
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